
Medewerker(s) Website en Social Media (Facebook en Twitter) 

De website van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond moet actueel gehouden worden. Op de 
Facebook-pagina's  en Twitter moeten voortdurend korte en actuele  berichtjes gezet worden. 
 

Functieomschrijving 
- Samen met een 'deskundige' regelmatig de inhoud checken van de website op geldigheid van 

de informatie 
- Onderdelen die niet meer kloppen aanpassen of verwijderen en daar in overleg met anderen 

zo nodig nieuwe tekst voor in de plaats zetten,  
- Berichtjes/foto's  verzamelen en maken en die op de Facebookpagina van de Fietsersbond 

Amsterdam zetten (www.facebook.com/amsterdamfietsersbond) 
- Berichtjes/foto's  verzamelen en maken en die doorsturen naar de beheerder van de 

Facebookpagina van 'Fietspad  Scootervrij'  (www.facebook.com/fietspadscootervrij)  
- Berichtjes verzamelen en maken, die in het Engels vertalen en doorsturen naar de beheerder 

van de Engelstalige Facebookpagina: 'Scooterfree Bikelanes' 
(www.facebook.com/scooterfreebikelanes) 

- Berichtjes twitteren als fietser, als fietsersbondlid of als deelnemer aan een fietsgerelateerde 
bijeenkomst of evenement 

- Anderen inspireren om berichten en beeldmateriaal aan de facebook pagina toe te voegen of 
te twitteren  

 

Wat vragen we van jou? 
- Affiniteit hebben met de Fietsersbond 
- Kennis van en ervaring hebben met Social Media  
- Interesse hebben in fietsnieuws  
- Over een langere periode structureel tijd kunnen vrijmaken 
- In belangrijke mate zelfstandig kunnen werken, maar ook 
- Kunnen en willen samenwerken met anderen binnen de Fietsersbond 
- Handig zijn in het schrijven van korte teksten (en het nemen van foto's) en het plaatsen 

daarvan op de website, Facebook en Twitter 
 

Waar en op welke tijden? 
- Overleg en samenwerking met anderen binnen de Fietsersbond kan voor een deel via email. 

Soms zal een overleg op het kantoor van de Fietsersbond (WG-plein 84) nodig zijn. Dit kan in 
onderling overleg overdag of 's avonds.  

- Het verzamelen, plaatsen en doorsturen van nieuws kun je gedeeltelijk vanuit je eigen pc of 
laptop uitvoeren en gedeeltelijk zul je ervoor naar bijeenkomsten of evenementen gaan.  

 

Hoeveel tijd neemt het (mede) beheren van de website en social media in beslag? 
- In totaal zul je met overleg en samenwerking twee uur per week bezig zijn 
- In het begin zal het zeker een dagdeel per week zijn 
- Het uitvoerende werk zal nog eens een dagdeel per week in beslag nemen 

 
Wat biedt deze functie jou? 

- De mogelijkheid meer ervaring op te doen met het beheer van een webpagina 
- De mogelijkheid ervaring op te doen met het schrijven van korte berichten 
- De mogelijkheid ervaring op te doen met Social Media 
- Kennis verwerven over fietsgerelateerde onderwerpen in Amsterdam 
- Inzicht krijgen in de rol van de Fietsersbond in Amsterdam 
- Samenwerking met, en begeleiding door deskundige en aardige mensen 



 
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem contact op met  
Teeja Arissen (coördinatie vrijwilligers Fietsersbond afdeling Amsterdam) 
teeja.arissen@fietsersbondamsterdam.nl 
06 34 93 86 41 
 


